
16 PULZUS

Figyelmeztetem azt az embert, aki belém kötött, csináljon kerítést 
az üzlete környékén, hogy az állatok ne tudjanak bemenni. 

Ismeretlen

Csíkrákoson mostanig is volt orvos, és elvégezte a dolgát. Amúgy 
nem a polgármester a felelős a kialakult helyzetért. 

Ismeretlen

Kedves Kíváncsi, nehogy azt gondolja, hogy más helyen jobb a 
helyzet a szabadsággal kapcsolatosan. Amíg nem fogunk össze, 
nem is lesz jobb. 

Egy meglátás

Csíkpálfalván a közvilágítás egy hete nem működik, olyan sötét 
van, hogy az orrodig nem látsz. Nem tudom, hogy ez hogy nem 
zavarja az elöljárókat? 

Egy helybéli

Csak azt szeretném megkérdezni a tanácsos uraktól, hogy mikor 
kerül sor a csíkszeredai Mérleg utca udvarának a felújítására? 
Mert a sok garázs csak lomtár és patkányfészek! 

Egy ott lakó

Jelzem a madéfalvi kábeltévének, hogy szombaton nem működött 
a Duna TV, valami telepítési rendszer volt a helyén. Ja, és az RTL-
nek nem volt hangja!

Ismeretlen

Azo kat az üzeneteket je len tet jük meg, esetenként rövidítve, ame lyek kö zöl he tõ 
nyel ven íród tak, sze mé lyi sé gi jo go kat nem sér te nek, a köz fi gyel mé re ér de me sek. 
Szer kesz tõ sé günk nem vál lal fe le lõs sé get az üzenetek tar tal má ért, a kül dõk te le fon-
szá ma it nem je gyez zük.

Az olvasó véleménye

ww
w.

ac
tiv

ca
r.r

oRENT A CAR
Tel.: 0745-790547

3.5
tonna

8+1
személy

5
személy

Csíki Hírlap  2017. július 17., hétfő

0740-140401
e-mailben: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Véleményét elküldhetiSMS-ben:

KÖNCZEY ELEMÉR: SZÖVEG NÉLKÜL

A lapunk pénteki számában megjelent rejtvény megfejtése:
RENDŐR A MOZIBAN
... ott áll egy nő, és mindig összetépi.
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– Hallom, hogy a feleséged kétévi 
némaság után visszanyerte beszé-
lőképességét.
– Jól hallottad, öregem.
– Na, és mondd, hogy érzi magát?
– Köszönöm, remekül. ... 
(poén a rejtvényben).

Jól hallotta...

Köszöntő
Köszöntjük Endre nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.
Endre: német, szláv, magyar 
eredetű név, a magyarországi 
latin Endreas névváltozatból 
vagy a német Endres, Enders 
névformából származik. Jelenté-
se: férfi, férfias.

Túl könnyen mond igent a felké-
résekre, nem gondol a következ-
ményekre. Jobban teszi, ha ezúttal 
visszavonul, és csupán a háttérből 
tevékenykedik!

Egy váratlan fordulatnak köszön-
hetően fontos lépést tehet a kar-
rierjében. Döntsön a megérzései 
alapján, de azért cselekedjék 
következetesen!

Kissé túlvállalta magát, így ügyes 
szervezésre és komoly ütemterv-
re lesz szüksége, amennyiben 
a végére akar járni valamennyi 
megbizatásának.

Ez alkalommal több fronton is 
helyt kell állnia, ezért úgy tervez-
ze meg a napját, hogy a magán-
ügyei mellett a kötelezettségeire 
is jusson ideje!

A mai napját elsősorban a gyor-
saság és tettvágy jellemzi. Most 
behozhatja az elcsúszott határ-
időket, illetve befejezheti a régóta 
elhúzódó munkálatait.

Szellemileg friss, így főleg olyan 
feladatokkal foglalkozzon, amelyek 
logikus gondolkodást igényelnek, 
valamint kevésbé szükséges hozzá 
a fizikai erő.

Kényes helyzetbe kerül a munká-
latai során. Győzze le a gátlásait, 
ezáltal hamarabb továbbléphet, 
és maradandó károkat sem kell 
elkönyvelnie!

Engedje szabadjára a gondolata-
it, ossza meg ötleteit a társaival! 
Nemcsak segítséget remélhet, de 
a tervezés apró munkáit is mások-
ra háríthatja.

Hamar elveszíti a nyugalmát, ha 
úgy érzi, hogy ellenállásba ütközik. 
Kerülje el a vitákat, illetve azon 
szituációkat, ahol ki kell állnia a 
véleménye mellett!

Rendszerezze a felhalmozódott 
tevékenységeit, és addig ne fogjon 
bele új tervekbe, amíg a folya-
matban lévő ügyeit nem zárta le 
maradéktalanul!

Rendkívül feszült ön körül a lég-
kör, emiatt több csatát is meg 
kell vívnia a kollégáival. Maradjon 
türelmes, csakis ekként vészelheti 
át a mai napot!

Fontos döntések várnak önre. 
Legyen objektív, és csak olyan 
szempontok alapján tegye meg a 
lépéseit, amelyek érvekkel jól alá-
támaszthatók!

Kos

Mérleg

Rák

Bak

Bika

Skorpió  

Oroszlán

Vízöntő

Nyilas

Szűz

Halak

Horoszkóp

Ikrek

Sudoku
A négyzetrács 
üres négyze-
teibe úgy kell 
beírnunk a hi-
ányzó szá-
mokat, hogy 
mind a 9 sor-
ban és 9 osz-
lopban meg-
található le-
gyen 1-től 9-ig 
minden egyes 
szám, illetve 
a 9 kis négy-
zetben (blokk-
ban) is szere-
peljen az ösz-
szes szám 
1-től 9-ig.

Valutaváltó
 Euró       4,5645
 Dollár      3,9992
 100 forint  1,4886

Ma nappal
Holnap

hajnalban

22° 9°

Időjárás

5/40 27  22  13  10  4  1

JOKER
Noroc Plus

Super Noroc

45  34  21  35  10  2
0  4  6  4  3  1

6  0  5  8  1  8

6/49 16  15  5  22  7  40
Noroc 7  3  3  9  8  8  8

Lottó

Egy helyen szinte minden!

Apróhirdetés

Színes mindennapok

Olvasói vélemény

Keresse a kakast!

Művelődés

Aktuális

Gazdavilág

Gyászjelentő

Horoszkóp

Fórum

Megemlékezés

Egészségünkre

Sport

Csíkszék napilapja

SZEMÉSZETI
RENDELÉSEK

TULIPÁN áruház (oldalsó bejárat)

Decemberi forradalom utca 3. szám
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dr. Kedves Hanga 
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